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En ook de vierde en laatste challenge zit er op, net zoals het programma ‘Lekker fit’.
Onze eigen SALTO-sportdocenten daagden alle 7000 SALTO-leerlingen uit zo lang mogelijk te
‘springtouwen‘.
Voor wie ook deze challenge nog eens terug wil kijken: https://youtu.be/tPXa_3ahAdE
De leerlingen van onze SALTO-scholen sprongen samen 437.506 keer touwtje in twee minuten tijd!
Vorige week waren er ook 2 grote events in het kader van
SALTO gezond in beweging:
Op donderdag 5 oktober waren zo’n 70 genodigden uit het onderwijs, de politiek en het bedrijfsleven aanwezig op SALTOschool de St@rtbaan voor de Kick off. De opening werd verzorg door de sprekers Steven Vos (prof. dr. bewegingswetenschappen) en Maarten van der Weijden (Olympisch kampioen
Openwaterzwemmen) en ook Angelica Bus (Voorzitter college
van bestuur van SALTO) vertelde over het belang van bewegen
in de school en wat SALTO daarvoor inzet.. Onze sportdocenten hadden daarna een prachtig parcours opgezet, zodat de
genodigden konden zien, hoe onze kinderen gymles krijgen.
Dave van Cann heeft de genodigden uitgelegd hoe “KEIGAAF”
werkt, het programma waar ook onze school aan meedoet.
Het tweede grote event was natuurlijk de Marathon van Eindhoven, waar ruim 70 leerlingen, ouders en leerkrachten van onze school aan meededen.
We zijn de afgelopen weken zeer sportief bezig geweest. Alle kinderen van SALTO hebben
met plezier deelgenomen aan de vier challenges en het was schitterend om te zien hoeveel
paarse shirts van SALTO te zien waren tijdens de marathon.

HOERA, FELIPE IS GEBOREN
Donderdag 5 oktober is geboren Felipe, zoon van juffrouw Maartje en haar partner Peter en
broertje van Morris en Jules. Felipe is een prachtige baby en met moeder en zoon gaat het
prima. Wij feliciteren de ouders heel hartelijk en wensen Felipe een lang en gelukkig leven
toe.
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GEZINSRELATIES EN SCHEIDING/BEDPLASSEN
In de bijlagen bij deze Nieuwsbrief informatie over een onderzoek over gezinsrelaties en
scheiding en bedplassen.

HERHALING ACTIE JUMBO SPAREN VOOR JE SCHOOL VAN
START
Vanaf woensdag 4 oktober kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij elke besteding van €10, ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen aan een
school van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van de punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen. Op de website www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u onze school opzoeken en
zien wat onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze
school toekennen. Daarnaast kunt u de punten ook scannen met de Jumbo Sparen voor je
School app. Deze app is beschikbaar voor zowel IOS- als Android telefoons en is te downloaden in de App Store of Google Play Store. Met de Jumbo Sparen voor je School app kunnen
de schoolpunten heel makkelijk en snel gescand en geactiveerd worden. Ten slotte kunt u
uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op school. Bij de ingang staat een dropbox waar
u de punten in achter kunt laten.
We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school.

Met vriendelijke groet,
en mede namens de collega’s, een fijne Herfstvakantie,
Harry Voss, directeur
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